MAΡΙΑ ΚΙΤΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΝΗ ΠΑΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!

Η

«Λενιώ» και ο «Λάμπρος»,
οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες που ερμηνεύουν στις
«Άγριες μέλισσες» η Μαρία
Κίτσου και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, έχουν φέρει τους
δύο ηθοποιούς πολύ κοντά,
καθώς η συνεργασία τους
έδωσε την αφορμή να γεννηθεί μεταξύ τους μια πολύ
τρυφερή και στενή φιλία.
Μάλιστα, η σχέση τους εδραι-

Η Μαρία Κίτσου –αδυνατισμένη
και ανανεωμένη– και ο Δημήτρης
Γκοτσόπουλος απόλαυσαν ολιγοήμερες διακοπές στη Μύκονο,
καθώς η ηθοποιός ήταν προσκεκλημένη στο Kenshō Psarou, που
εγκαινίασε μια νέα σειρά από υπέροχες σουίτες (κάτω).
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ώθηκε ακόμη περισσότερο
κατά τη διάρκεια της καραντίνας, καθώς μένουν κοντά
και πέρασαν πολύ χρόνο μαζί. «Με τη Μαρία έγινε κάτι μαγικό. Από την πρώτη
στιγμή ένιωσα ότι παίζουμε
επί ίσοις όροις. Κουμπώσαμε με έναν τρόπο. Και επειδή έχουμε πολύ σημαντικές
σκηνές βρισκόμασταν από
την αρχή και εκτός πλατό

για πρόβες. Ήταν απαίτηση
και των δυο μας. Μένουμε άλλωστε και κοντά. Και στην καραντίνα είχαμε παρηγοριά ο
ένας τον άλλον. Είδαμε μαζί
πολλές ταινίες, σχολιάζαμε.
Μου λέει η Μαρία –μεγάλη κουβέντα βέβαια– ότι καλλιτεχνικά εμπνέουμε ο ένας τον άλλον.
Νομίζω ότι είναι αμφίδρομο»,
είπε σε συνέντευξή του στο «Βήμα» ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.
Η επιστήθια φιλία τους φαίνεται πως έχει γίνει σταθερά στη
ζωή τους, γι’ αυτό και αποφάσισαν να κάνουν διακοπές μαζί, και μάλιστα στη Μύκονο,
καθώς η ηθοποιός ήταν προσκεκλημένη στο Kenshō Psarou,
με αφορμή τις νέες σουίτες που
εγκαινίασε το ξενοδοχείο. Μάλιστα, η Μαρία Κίτσου έκανε
και μια δημοσίευση, ανήμερα
του Δεκαπενταύγουστου, προκειμένου να ευχαριστήσει για
τις ευχές που δεχόταν, αλλά και
να διευκρινίσει πως γιορτάζει
στις 21 Νοεμβρίου. Από τα στιγμιότυπα που δημοσιεύει το
Hello! είναι φανερό πως οι δύο
ηθοποιοί περνούν υπέροχες
στιγμές τόσο στους χώρους του
ξενοδοχείου όσο και μεταξύ
τους – και ίσως από την καλή
διάθεση και την οικειότητα που
υπάρχει μεταξύ τους να έχουν
ξεπηδήσει και οι φήμες
που τους θέλουν ζευγάρι. H
ΣΟΝΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ
PHOTOS: ΝΙΚΟΣ ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟ
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